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v  dobì, kdy ètete tyto øádky, je ji� schválen rozpoèet
mìsta na rok 2021. Co se bude realizovat?
V  roce 2020 se povedlo dokonèit podchod a stezku pod
silnicí  E55  u  zahrádek.  Ten  umo�òuje  bezpeèné
pøekonávání této frekventované silnice pro pì�í a cyklisty.
V  bøeznu by mìly zaèít stavební práce na nové køi�ovatce,
které budou znamenat zvý�ení bezpeènosti i pro motoristy
� budou  snadnìji  odboèovat  do Vele�ína. S    akcí  budou
spojena dopravní omezení, buïte prosím trpìliví.

Na Sídli�ti postavíme novou odstavnou plochu pro auta.
Ta  navý�í  kapacitu  parkování,  ani�  bychom  radikálnì
omezovali  volnoèasové  plochy  a  zeleò  v    Sídli�ti.  Ty
zvy�ují  kvalitu  bydlení,  zejména  pro  rodiny  s    dìtmi.
V   prùbìhu bøezna zaènou, v   závislosti na klimatických
podmínkách,  práce  na  víceúèelovém  høi�ti  v    areálu
Základní �koly Vele�ín. Vìøím, �e je�tì v  tomto �kolním
roce  si  na  nìm  �áci  zahrají  fotbal  nebo  florbal.  Mezi
stavební akce patøí úpravy sbìrného dvora, pravidlem jsou
i  opravy  komunikací  a  chodníkù  ve  mìstì.  Chystáme
zakrytí kontejnerù na odpad na dvou místech v  Sídli�ti �
u Jednoty a u køi�ovatky s  Budìjovickou ulicí. Obyvatelé
domu  s    peèovatelskou  slu�bou  ve  Strahovské  ulici  se
doèkají pergoly, kde mohou posedìt � obyvatelùm domu
v  Krumlovské ulici byla pergola postavena u� loni.
Mìstská knihovna dr�í krok s  dobou a letos nakoupí mj.
eknihy.  Tak  neváhejte  a  zøiïte  si  registraci!  Pokud  to
okolnosti  dovolí,  èeká nás  øada kulturních  akcí,  zejména
v letních mìsících. Kultura není rozpoètem nijak omezena,
pouze se zmen�il rozsah festivalu Pomal�í.

V    dobì  psaní  tìchto  øádek  jsou  ji�  známy  výsledky
hodnocení  architektonické  soutì�e  na  Podkovu,  které
provedla komise  slo�ená z   odborníkù a zástupcù mìsta.
Celkem  se  se�lo  19  návrhù,  bylo  tedy  opravdu  z    èeho
vybírat! V  závislosti na podmínkách se pokusíme návrhy
nebo aspoò jejich èást pøedstavit veøejnosti. Právì na úèast
veøejnosti pøi pøípravì soutì�e byl kladen dùraz, logicky ji
tedy nemohu vynechat, kdy� u� jsou návrhy hotové.

Vá�ení ètenáøi.
Koneènì známe termín zahájení na úpravì køi�ovatky

na  pøíjezdu  do  Vele�ína  ve  smìru  od  È.B.  Spoleènost
Metrostav nastoupí 16.3. a zaène s   pøípravou staveni�tì.
Koncem bøezna zahájí práce i spoleènost Eurovia, která má
na  starosti  nový  povrch  komunikace  od  Holkova  a�  k
Benzince. Pøipravte se tedy na nutná dopravní omezení.
Mám  i  dobrou  zprávu  týkající  se  �zeleného  koridoru�
u Skøidel.

Pøepracoval  jsem  návrhy  výsadeb  a  po  prvním
projednání se zdá, �e vlastníci tìchto pozemkù s  výsadbou
stromù souhlasí. Bylo by tak mo�né v  budoucnu odclonit
tìleso  dálnice  od  osady  a  zmírnit  hluènost  a  pra�nost.
Místní obyvatelé to jistì ocení.

V    plném proudu  je  i  èinnost  na  sbìrném dvoøe,  kde
probíhá modernizace a roz�íøení prostor.
Dal�í  informace  se  týká vele�ínského hradu. Smlouva  je
pøed podpisem, a tak se snad budeme moci na jaøe pustit
do  pøípravných  prací  a  úprav.  Podaøilo  se  nám  dojednat
sponzora, který bude po dobu 5  let pøispívat významnou
èástkou na údr�bu hradu a jeho okolí.

Kdo jste sledovali seznam pøipravovaných akcí na rok
2021,  mohli  jste  si  v�imnout,  �e  my�lenka  �ákynì  na�í
ZU� na  instalaci  památníku  �transportù  smrti�,  nepro�la
do rozpoètu.

Nehodili jsme flintu do �ita a podaøilo se v�e domluvit
témìø  jako  akci  Z.  Na  podzim  se  tedy mù�eme  tì�it  na
odhalení  památníku  v    prostoru  zastávky  ÈD  Vele�ín
Mìsto.

Ukliïme svìt jaro 2021: jako v�dy budou pro zájemce
na radnici pøipraveny pytle na odpad a mapový podklad.
Nevíme, jaká budou v  dubnu opatøení, ale snad to pùjde.
Zahajujeme 3.4. a konèíme 30.4. Bli��í informace budou
na  stránkách  mìsta.  Nezapomeòte  na  22.4.,  kdy  je
celosvìtový svátek Den Zemì. (Pokraèování postøehù z radnice na str.3)

V  mìsíci bøeznu probíhá akce Ukliïme Èesko. Pojïte
se zapojit do úklidu veøejných prostor. V  tomto mìsíci to
bude  jedna z   mála pøíle�itostí,  jak  se potkat,  tak proè  ji
nevyu�ít pro zvelebení okolí na�ich bydli��. Dìti vítány!
Pro bli��í info kontaktujte pana místostarostu.
Hezký vstup do zaèátku jara!

Petr Vágner, starosta
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Upozoròujeme obèany, �e poplatek za svoz
a likvidaci komunálního odpadu na rok 2021
ve  vý�i  840  Kè  na  jednoho  poplatníka  je
splatný  do  30.  06.  2021  (dle  OZV  Mìsta

Vele�ín è. 2/2020, o poplatku za komunální odpad).
Poplatníkem je ka�dá fyzická osoba, pøi  její� èinnosti

na území mìsta vzniká komunální odpad, zejména, která je

Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
(1)

a) v domì s více jak ètyømi byty        800, Kè
b) v rodinném domku              300, Kè
c) v mìstské èásti Bor, Holkov, Chodeè, Nádra�í, Skøidla
(dále jen v mìstské èásti)              150, Kè

(2)

a) v domì s více jak ètyømi byty         1 200, Kè
b) v rodinném domku             450, Kè
c) v mìstské èásti                                            225, Kè

(3)
a) v domì s více jak ètyømi byty                    200, Kè
b) v rodinném domku a mìstské èásti            100, Kè

(4)

a) v domì s více jak ètyømi byty                     300, Kè
b) v rodinném domku a mìstské èásti             150, Kè

  osoba nevidomá,
  osoba, která je pova�ována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální slu�by,
  osoba, která je dr�itelem prùkazu ZTP nebo ZTP/P,
  osoba  provádìjící  výcvik  psù  urèených  k  doprovodu
tìchto osob,
  osoba provozující útulek pro zvíøata nebo osoba, které
stanoví povinnosti dr�ení a pou�ívání psa zvlá�tní právní
pøedpis.

Dìkujeme p. Hanì Rù�ièkové za pøedání finanèního daru
ve vý�i Kè 10.000,.

Tato èástka bude pou�ita na provoz na�ich  sociálních
slu�eb pùsobících ve mìstì Vele�ín � peèovatelská slu�ba
a NZDM Molo.

Za Charitu Kaplice
Mgr. Ivana �áèková

  panu  starostovi  mìsta  ing.Vágnerovi  a  paní
Kleinové  za  blahopøání  a  pøedání  dárku  k  mým
narozeninám. Dìkuji za písemné blahopøání také Odb.org.
Jihostroje Vele�ín.
                Franti�ek Pokorný

panu  starostovi  Ing.Petru  Vágnerovi  za  pøání
k  mým 70. narozeninám.

                Milena Faltová

  panu  starostovi  mìsta  ing.Vágnerovi  a  paní
Kleinové  za  blahopøání  a  pøedání  dárku  k  mým
narozeninám.

                Zdeòka Beòová

  za  blahopøání  a  dárek  panu  starostovi  ing.Petru
Vágnerovi.  Té�  dìkuji  paní  Máèeové  za  pøedání  dárku
a pøání.

                Petr Klime�

  touto  cestou  podìkovala  panu  starostovi
Ing.Petru  Vágnerovi  za  písemné  blahopøání  k  mým
narozeninám.  Srdeèný  dík  patøí  za  pøání,  pøedání  dárku
a kvìtin paní Papírové a Uretschlägerové.

Marie Petrová

,  kteøí  bez  váhání  pøispìli  na
�Tøíkrálovou sbírku�.

Trafika Nìmcová

(Pokraèování postøehù z radnice ze str.1)
V�ichni  se mù�eme  tì�it  na  sobotu 7.  srpna 2021. To  je
termín  dal�í  sondy  do  dávné  i  nedávné  historie  mìsta.
Pøipravujeme bohatý program.
Jedna  malá  prosba:  pokud  máte  nìjaký  postøeh  nebo
po�adavek  na  údr�bu  komunikace  èi  chodníku
v  konkrétním  místì,  volejte  prosím  rovnou  vedoucí
pracovní  skupiny.  Kdy�  jde  informace  pøes  víc  lidí,
zbyteènì se v�e zdr�uje a informace mohou být nepøesné.
Nám to zase usnadní koordinaci lidí a techniky.
Mìjte se pìknì a v�em hodnì zdraví.

Jako obvykle nìkolik kontaktù: Jirka Rù�ièka ( místostarosta )
tel: 739  026  248, email: ruzicka@velesin.cz

                                     pracovní skupina: 603 537 754
strá�níci MP � mobil: 736 600 799,

email: mp@velesin.cz, slu�ebna: 380 332 639

pøihlá�ená na území mìsta k trvalému pobytu,  jako� i  ta,
která má k  nemovitosti, nebo její èásti urèené k bydlení na
území mìsta právo vlastnické nebo právo u�ívací (i odvo
zené) svìdèící právu nájemnímu èi podnájemnímu a pokud
takto nemovitost, èi  její èást, za úèelem pobytu ve mìstì
u�ívá.

Poplatek lze uhradit v pokladnì MìÚ nebo pøevodním
pøíkazem  na  è.  úètu:  582481309/0800,  který  je  veden  u
Èeské spoøitelny, a.s. Variabilní symbol uveïte ve tvaru:
èíslo popisné a koncové è. 4.

Nebudeli poplatek uhrazen vèas nebo ve správné vý�i,
bude vymìøen platebním výmìrem.

                                                                EO MìÚ Vele�ín
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  Základní umìlecká �kola Vele�ín slaví 30 let od svého
zalo�ení,  a  proto  jsem  byla  po�ádána  vedením,  abych
napsala o její historii.
  Poèátky hudebního �kolství v na�em mìstì sahají a� do
roku 1959, kdy na popud pana uèitele Aloise Hujsla byla
k 1.  záøí  zøízena deta�ovaná  tøída  jako poboèka Základní
hudební  �koly Kaplice.  Stalo  se  tak  rozhodnutím  odboru
�kolství a kultury ONV v Kaplici na �ádost rodièovského
sdru�ení,  øeditele  základní  �koly  Rudolfa  Ondøicha
a  øeditele  kaplické  hudební  �koly Milana Kyzoura. Tøída
s 22 �áky byla umístìna v budovì zvané ��pitál�, dnes è. p.
19 na Námìstí J. V. Kamarýta. Vyuèovalo se høe na housle,
klavír a akordeon. Odborným uèitelem se stal Alois Hujsl,
který  v  prùbìhu  dal�ích  let  vykonával  funkci  vedoucího
poboèky a také zástupce øeditele. S rostoucím poètem �ákù
pøicházeli  na  �kolu  dal�í  pedagogové,  od  roku  1977  se
zaèalo  vyuèovat  høe  na  dechové  nástroje  a  roku  1980  se
otevøel výtvarný obor, který byl umístìn ve staré základní
�kole  naproti  �Kantùrkovci�.  Postupem  èasu  nesla  �kola
také nìkolik názvù � od 1. 9. 1961  to byla Lidová  �kola
umìní,  tento  název  pøetrval  a�  do  roku  1989  a  posléze
dostal  souèasnou  podobu,  kdy  hudební  �koly  pøe�ly  pod
ministerstvo �kolství.
   Kapacita  �koly  se  nadále  rozrùstala,  spoleèenské
podmínky  byly  pøíznivé,  tak  jsem  jako  vedoucí  poboèky
v  roce  1990  po�ádala,  za  podpory  vedení  ZU�  Kaplice,
�kolský úøad v Èeském Krumlovì o osamostatnìní �koly.
Mé  �ádosti  bylo  vyhovìno,  a  tak  1.  1.  1991  vznikla
Základní umìlecká �kola Vele�ín, kde jsem jako øeditelka
pùsobila a� do roku 2012.

Proto�e prostory staré budovy nevyhovovaly narùstající
kapacitì,  roku  1995  nav�tìvovalo  �zu�ku�  ji�  122  �ákù,
byla  �kola  pøestìhována  do  prostor  Integrované  støední
�koly  a  uèili�tì  Vele�ín  se  sídlem  U  Høi�tì  527.  Taky
výtvarný obor se pøesunul do lep�ích prostor Z� Vele�ín,
kde byla k dispozici i uèebna hudební nauky. Vìt�í prostory
umo�nily navý�ení poètu studujících �ákù, roz�íøení výuky
o dal�í hudební obory a pøispìly i ke zkvalitnìní pracovního
prostøedí  a  klimatu  �koly.  V  roce  2003  byla  zavedena
výuka  hudebního  oboru  na  novì  vzniklém  odlouèeném
pracovi�ti v Dolním Tøebonínì.
  Od  1.  9.  2012  pùsobí  ve  funkci  øeditelky  �koly  paní
Mgr. Marie  Procházka�tanglová.  V  tomto  období  do�lo
opìt ke zvý�ení kapacity, rozrostl se pedagogický sbor, byl
otevøen  taneèní  obor  a  zahájena  výuka  hudebního
a výtvarného oboru na odlouèeném pracovi�ti v Kamenném
Újezdu. Bylo vyu�ito grantù na vybavení �koly moderními
pomùckami,  na  koupi  hudebních  nástrojù,  pøedev�ím
profesionálního koncertního køídla do sálu �koly. V  roce
2019  zøizovatel  Jihoèeský  kraj  ve  spolupráci  s   Mìstem
Vele�ín vystavìl novou budovu �koly.
  �kola pro�la bìhem let mnohými promìnami, ale jedno
zùstalo stále stejné. Práce pedagogù, kteøí pìstují ve svých
svìøencích lásku k hudbì a umìní, rozvíjí jejich osobnost,
pøipravují  nadané  �áky  k  pøijímacím  zkou�kám  na
konzervatoøe,  støední  a  vysoké  �koly  s  umìleckým  nebo
pedagogickým zamìøením. Poøádají koncerty, zapojují své
�áky  v  pøehlídkách  a  soutì�ích,  realizují  taneèní
pøedstavení a výstavy výtvarných prací. Odmìnou jsou jim
pak krásná ocenìní vèetnì tìch nejvy��ích. Nadále se �kola

Dne  1.  února  2021  uplynulo  25  let  od  pový�ení
Vele�ína  na  mìsto  poslaneckou  snìmovnou  ÈR,  kdy
listinu  udìlující  Vele�ínu  status  mìsta  pøedal  starostovi
mìsta  pøedseda  poslanecké  snìmovny  pan  PhDr. Milan
Uhde.

Za vzpomínku na tento významný akt pro mìsto chci
podìkovat  paní  Dagmaøe  Javoøíkové,  vedoucí  oddílu
stolního  tenisu  ve  Vele�ínì,  která  si  vzpomnìla  na  tuto
událost èlánkem �Vele�ínské písky èasu� ve Vele�ínském
Zpravodaji  è.  22021  a  do  vývìsní  skøínky
u Autobusového nádra�í zveøejnila výpis z  kroniky mìsta
z  roku 1996 � Oslavy pový�ení Vele�ína na mìsto�. Paní
Javoøíková, patøí Vám veøejné podìkování za pøipomínku.

                                                            DÌKUJI Josef Valach

V uplynulém roce bylo v�echno jinak. Tak tomu bylo
i letos u tøíkrálové sbírky.

Do poslední chvíle jsme se pøipravovali na koledování
dùm od domu, ale �  Vyhodnocením v�ech pro a proti se
stala jedinou mo�ností oslovit jednotlivé místní prodejce s
umístìním  kasièky  do  jejich  obchodu.  Stalo  se.  Touto
cestou  proto  dìkuji  �elezáøství,  Kvìtináøství  Myrta,
Trafice,  Pekaøství  a  Krámku  pod  vì�í  za  jejich  ochotu
a pomoc se sbírkou. Dal�í kasièka byla umístìna v  kostele
a  zároveò  soubì�nì  probíhala  a  stále  do  konce  dubna
probíhá online sbírka, na jejím� úètu je zatím èástka pro
charitu Vele�ín 8 300 Kè.
Na webu www.trikralovasbirka.cz mají mo�nost v�ichni,
kteøí chtìjí pøispìt.

Jako ka�dý rok nám pomáhají i okolní obce.
Mojné  7 388 Kè
Svatý Jan n. Mal�í  5 907 Kè
Loèenice  7 460 Kè
Dolní Tøebonín  4 435 Kè
V samotném Vele�ínì se vybralo 38 771 Kè.

V�em  patøí  velké  díky  za  ka�dou  korunu,  kterou
vhodili do jakékoliv kasièky.

Za Farní charitu Vele�ín pøeji nám v�em hodnì zdraví,
radosti a spokojenosti v  tìchto neklidných dnech.

Zdeòka Kleinová
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Pøesto,  �e  je  knihovna  stále  uzavøena,  na�e  výdejní
okénko vám je k  dispozici   v   bì�né výpùjèní dobì a to
v  zádveøí na�í knihovny v  èasech:

Pondìlí 8:0011:30, 12:3017:00
Støeda   8:0011:30, 12:3016:00
Ètvrtek 8:0011:30, 12:3017:00

Knihy objednávejte pøedem po telefonu nebo emailem.
Výbìr  knih  mù�ete  také  nechat  na  nás  a  my  vám
pøipravíme hromádku  tzv.  ,,na míru�, ale v�dy si prosím
zavolejte dopøedu.

I  kdy�  vás  nemù�eme  pozvat  pøímo  do  knihovny  na
rùzné  akce,  pøipravili  jsme  si  pro  vás  takové  malé
rozptýlení .
Pùjèit  si  mù�ete  nejen  knihy,  ale  i  ta�ku  s  klubíèky,
jehlicemi  na  pletení  a  zapoèatou  �álou,  ke  které  mù�e
ka�dý  z  nás  kousek  doplést.  Je  to  taková  �tafeta.  Kolik
upletete je na vás a va�í fantazii. Èím více barev a vzorù
tím lépe.
                  Doká�eme omotat �álou celou na�í knihovnu?
Provoz knihovny se i nadále øídí aktuálním naøízení vlády,
sledujte  proto  na�e  webové  stránky  nebo  facebook,  kde
jsou  v�dy  èerstvé  informace.  V    pøípadì  potøeby  nás
neváhejte kontaktovat telefonicky nebo emailem.
Za Mìstskou knihovnu Vele�ín

Vlasta Ferencziová

Telefon: 380  331  847
                731  181  433

Email: knihovna@velesin.cz
            knihovna.info@velesin.cz
Web: http://knihovna.velesin.cz

Facebook: https://www.facebook.com/knihovnavelesin

zapojuje  do  kulturního  a  spoleèenského  �ivota  mìsta
a  spolupracuje  se  v�emi místními  �kolskými  zaøízeními.
Na�e �kola vychovala mnoho absolventù, z nich� se nìkteøí
vìnují profesionální umìlecké èinnosti nebo pedagogické
práci v umìleckých oborech.
  Velký dík patøí v�em, kteøí v Základní umìlecké �kole
kdy  pùsobili.  Do  dal�ích  let  souèasnému  vedení,  v�em
kolegyním  a  kolegùm  pøeji  hodnì  tvùrèích  sil,  invence
a  nad�ení  pro  umìleckou  práci,  které  doká�í  pøedávat
mladé generaci. Pøála bych na�í  �kole dobrou atmosféru,
do které se budou v�ichni rádi vracet, a abychom v plné síle
a  zdraví  pøeèkali  slo�ité  období,  ve  kterém  se  nyní
nacházíme.

Mgr. Magdalena Valentová
Barevné fotografie k èlánku na str. 1, 2 a 15

Za základní umìleckou �kolu Vele�ín bych velice ráda
podìkovala  za  penì�itý  dar  ve  vý�i  10  000,    Kè,  který
jsme obdr�eli v lednu 2021. Podìkování patøí v�em, kteøí
pøispìli do kasièky na vernisá�i výstavy �Vele�ín, mìsto
plné betlémù�. A také ostatním soukromým subjektùm za
pøispìní  na  charitativní  úèely.  Vá�íme  si  této  podpory,
zvlá�tì  v  tomto  nelehkém  období.  Pøedání  penìz  se
zhostila  paní  Hana  Rù�ièková  z  KIC,  které  tímto  moc
dìkujeme. Budeme se tì�it na dal�í spolupráci a projekty,
které jsou pøed námi, a bude mo�né je uskuteènit.

Dále  bych  chtìla  vyzdvihnout  úspìchy  na�ich  �ákù,
kteøí  pod  vedením  svých  uèitelù  vykonali  v    lednu
talentové pøijímací zkou�ky na umìlecké �koly. Jmenovitì
gratuluji:
Sofii  Harèarikové    pøijata  na  SUP�  sv.  Ane�ky  Èeské,
Èeský Krumlov
Kateøinì  Korbelové    pøijata  na  Konzervatoø  a  støední
�kolu Jana Deyla, Praha (violoncello)
Eli�ce Kostohryzové  pøijata na Fakultu umìní a designu,
Západoèeská Univerzita v Plzni, (obor fashion design)
  V�em studentùm pøeji mnoho úspìchù v  dal�ím studiu
a  dìkuji,  �e  do  teï  skvìle  prezentovali  na�i  Základní
umìleckou  �kolu.  Takté�  dìkuji  jejich  uèitelkám  Radce
Hájkové a Ivì Hulíkové za pøípravu, podporu a vìnovaný
èas.
Také  nesmím  opomenout  výkony  Zdeòky  Sivákové
a  Kateøiny  Korbelové  z    violoncellové  tøídy  Radky
Hájkové.  Jeliko�  se  i  bìhem  distanèní  výuky  zúèastnily

3. roèníku Mezinárodní
violoncellové  soutì�e
o cenu Gustava Mahlera
2021.  Soutì�  probíhala
online  a  soutì�ící  byli
posuzováni  podle  zas
laných  videonahrávek.
Obìma  na�im  �ákyním
moc gratuluji,  jeliko� v
této  presti�ní  soutì�i
a  mezinárodní  konku
renci  obdr�ely  èestné
uznání.

V�em  pøeji  pevné
zdraví  a  spousty  ener
gie do dal�ích dnù.

Za ZU� Vele�ín
Jitka Nestøebová
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Mgr. et. Bc. Marcela Kryski
Na zaèátek krátké zamy�lení: �Co mù�eme nejhor�ího ve
svém �ivotì ztratit? Vlasy? Zuby?
Já  se  domnívám,  �e  je  to  sebeobsluha,  samostatnost.�
A  právì  v    udr�ení  sobìstaènosti  a  samostatnosti  Vám
pomù�e ergoterapie.
�Profese,  která  Vám  prostøednictvím  smysluplného
zamìstnání  pomù�e  zachovat  schopnosti  potøebné  pro
zvládání  bì�ných  denních,  pracovních,  zájmových
i rekreaèních èinností.�
Proè je ergoterapie dùle�itá právì v  domovì pro seniory?
Jsou tu lidé, kteøí mají produktivní léta za sebou, nyní ji�
potøebují  klid  a  potøebují  opeèovávat,  u�  se  napracovali
dost. To je jistì pravda. Senioøi, kteøí jsou plnì sobìstaèní,
�ijí doma ve svém prostøedí. Ti, co ji� svou sobìstaènost
ztratili,  a�  èásteènì  èi  plnì,  vyu�ívají  pobytových
sociálních slu�eb. Ale i tito senioøi se chtìjí vrátit ke své
sobìstaènosti, nechtìjí být závislí na pomoci jiných. V  tom
jim pomáhá ergoterapie. Sna�í se udr�et osoby co nejdéle
sobìstaèné  a  vrátit  jim  jejich,  alespoò  èásteènou,
samostatnost.

Cílem  ergoterapie  je  podporovat  zdraví  a  du�evní
pohodu  prostøednictvím  smysluplné  aktivity.  Pøedev�ím
pak  podpora  v  samostatnosti  a  sobìstaènosti  klientù
s  cílem  zvý�ení  èi  udr�ení  kvality  �ivota.  Spoleènì
rozvíjíme  nácvik  bì�ných  denních  èinností,  oblékání,
svlékání,  os.  hygiena,  koupání,  vymì�ování, mobilitu  na
lù�ku, sed, chùzi, pøesun na vozík, nácvik denních èinností,
ovládání  telefonu,  TV,  pøíprava  jednoduché  stravy.
Nedílnou  souèástí  ergoterapie  je  zamìøení  se  na  cílené
oblasti, rozvoj jemné motoriky, nácvik úchopù, orofaciální
stimulace,  navození  pøirozeného  pøijmu  potravy,  bazální
stimulace.
Udr�ení  samostatnosti  je  nejdùle�itìj�í  v    ka�dém  vìku.
Tuto  oblast  rozvíjíme  pøirozenou  cestou  tak,  aby  byli
senioøi  v    rámci  svých  mo�ností  co  nejdéle  samostatní.
  Mo�ná  je  to  vize  jen  pár  lidí,  ale  urèitì  je  to  cíl  nás
v�ech, kterých se to jednou bude týkat.

Eleanor Roosevelt
  Co  vlastnì  tvoøí  mìsto?  Jsou  to  hradby,  domy,  kostel,
hospoda, úøady? Smutné následky pandemie koronavirem
jasnì ukazují, �e pro tlukot srdce mìsta jsou nejdùle�itìj�í
lidé, kteøí v  nìm �ijí, pracují èi ho nav�tìvují.
  Napøíklad  døíve,  kdy�  jsem  chtìla  projít  Èeským
Krumlovem, tak jsem se musela prodírat d�unglí  turistù,
ale  nyní  fotím  liduprázdné  ulice.  Dokonce  i  holubi  jsou
závislí na cestovním ruchu, a proto odletìli jinam. Jen by
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mì zajímalo kam? Zpátky k  Homo sapiens, vlastnì spí�e
k  �Homo home officiens�.

Ka�dý  vedoucí  výpravy  turistù  ví,  �e  aby  ho  cizinci
následovali,  musí  dr�et  v    ruce  de�tník.  Také  v�ichni
fanou�ci  svých  fotbalových  èi  hokejových  klubù  dobøe
znají,  jak  vypadá  jejich  standarta.  Jestli  umíte  nakreslit
vele�ínskou vlajku a mìstský erb = jste opravdový patriot
mìsta. Mimochodem víte, èím se li�í ná� prapor od vlajky
Ukrajiny? Ti, co vyu�ili mo�nosti   vyfotit se s   pìknými
atributy mìsta, mají jasno a hezkou památku k 25. výroèí
Mìsta Vele�ín.                   D.Javoøíková

(foto k èlánku na str. 15)

(dodr�ujte platná hygienická opatøení ) V pøípadì zmìny
situace najdete informace na webových stránkách mìsta

Pro obèany mìsta Vele�ín  a  okolních obcí,  které mají
mo�nost  ukládat  odpad  (Besednice,  Loèenice,  Øímov,
Mojné, Zubèice, Zvíkov) je upravena provozní doba:

V pøípadì výkupu odpadu (�elezo, barevné kovy, baterie)
nebo ulo�ení odpadu pro podnikatele je provozní doba:

pondìlí a� pátek                         7:00 � 17:00
sobota                        8:00 � 13:00

Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, tel. 725 785 422,
pavel.peroutka@email.cz

Oznamujeme  obèanùm,  kteøí  vyu�ívají  nádoby  na
bioodpad, �e v období od bøezna 2021 do prosince 2021
budou nádoby svá�eny dle uvedeného harmonogramu:

Pátek: 5.3., 19.3.
 � 1x týdnì � ka�dý pátek

První svoz:
(UPOZORNÌNÍ:  první  dubnový  svoz  probìhne

, proto�e v  pátek 2.4.2021 je svátek.
Dal�í svozy budou ji� probíhat tradiènì ka�dý pátek.)
Poslední svoz: 26.11.

Pátek: 3.12., 17.12.

Stavební úpravy   Sbìrný dvùr Vele�ín  únor 2021
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Pøíbìh vele�ínského adventu se odehrál u� roku 2015,
rok  poté  byl  zveøejnìn  na  webových  stránkách,  kde  se
setkal  s    nad�eným pøijetím nejen ve Vele�ínì. Tak�e  se
o dal�í  dva  roky  s    novým úvodem objevil  na  stránkách
znovu  a  zase  udìlal  radost.  Loni  vy�el  ve  Vele�ínském
zpravodaji prvnì tiskem, v  listopadu jeho èást o betlému
pana  Rouhy,  v    prosinci  o  Rybovì  vánoèní  m�i
v  provedení na�eho pìveckého souboru nejprve ve Zlaté
korunì a pak pøímo ve Vele�ínì.
  A teï celý text vychází v  nové knize Milana Ko�eluha
Litoraly.
Je  to  první  autorova  kniha,  která  se  netýká  pøímo
Novohradských hor,  ale  je  výbìrem z  textù,  které Milan
Ko�eluh zveøejòoval na svých webových stránkách.
Nìkteøí z  vás ty stránky nejen znáte, ale také pravidelnì
nav�tìvujete a tedy jste texty u� asi i èetli.
  Pro vás ostatní knihu pøedstaví sám autor.
�Do  knih  o  Novohradských  horách  jsem  vkládával
i  literární  texty,  ètenáøe  vìt�inou  zaujaly  a  obèas  po mì
chtìli, abych jich psal víc. Tak jsem si v roce 2019 ulo�il
jako domácí úkol napsat a zveøejnit ka�dý týden jeden text.
Proto�e jsem dopøedu vìdìl, �e se budu pohybovat nìkde
v  trojúhelníku mezi fejetony, esejemi a povídkami, chtìl
jsem  je  propojit  spoleèným názvem,  tak�e  vznikl  litoral.
To  slovo  jsem  si  mírnì  nesprávnì  vypùjèil  z    pøírody,
hodnì  volnì  znamená  místo  setkávání  a  prolínání
se  rùzných  prostøedí.  Sám  o  sobì  bych  øekl,  �e  se  jako
autor i èlovìk èasto pohybuju na pomezích rùzných svìtù.
Nìkteré litoraly jsou o dne�ních spoleèenských tématech,
jiné  o  zapomenutých  fenoménech  a  osobnostech,  také
o  mých  vzpomínkách,  dva,  bohu�el  smutné,  jsou
o Novohradských horách a asi ètvrtina  je na�tìstí veselá,
celkem je v  knize ètyøicet textù�
  Knihu  lze  zakoupit  na  autorových  stránkách
www.milankozeluh.cz nebo objednat pøes    kanceláø KIC
Vele�ín.
Cena: 280, Kè
Kontakty :  Kino pí.Rù�ièková tel.: 380 33 10 03, email:
kino@kinovelesin.cz

  V�echny mé minulé knihy mám rád, ale stejnì jsem cítil
poøád  vìt�í  dluh  vùèi  Novohradským  horám,  �e  �ádná
z knih není o nich, v�dy�  jsou  to pøece hory, opravdové
hory.  K    tomu mi  pøibývaly  fotografie,  na  kterých  byla
krása  èi  smutek  hor  a  jejich  krajiny,  ale  do  �ádné
projektové knihy se nehodily. A také  texty, nejstar�í  text
Khor jsem psal pøed víc ne� ètyøiceti lety, nejmlad�í letos
v  létì. A� s  odstupem èasu jsem si uvìdomil, �e je v nich
èasto láska k  domovu, zemi, horám, krajinì, a nìkdy její
ztráta, ne té lásky, ale té zemì.
  Pøed  tøemi  roky  jsme  pro  sebe  a  pøátele  vydali  tyhle
fotky a pøíbìhy  jako knihu Khory,  tehdy v   nákladu pìti
kusù,  a  zkou�eli  pak  sehnat  veøejnou  podporu.  To  se
povedlo a� letos a jinak ne� jsme si pùvodnì mysleli, knize
pomohla  na  svìt  opravdová  veøejná  podpora,  pøíspìvky
budoucích ètenáøù, i Vele�ín�tí pomohli, díky moc.
Leto�ní rok není ��astný, leto�ní podzim je smutný, do hor
jsme spolu ne�li, ve vele�ínském  kinì se nepotkali, Khory,
má �ivotní kniha, nemohou mít køest.
  Tak snad v  téhle dobì potì�í ètenáøe.
        Hezké zdravé dny a radost v  nich!
                      Milan Ko�eluh
Knihu Khory od Milana Ko�eluha si mù�ete objednat pøes
KIC Vele�ín. Cena: 680, Kè
Kontakty :  Kino pí.Rù�ièková tel.: 380 33 10 03, email:
kino@kinovelesin.cz

èíslo 3  2021
vydáno ve Vele�ínì dne 27. 2. 2021

Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, Dru�st. 596, 382 32, IÈ71184198
 Internetová podoba na: www.velesin.cz, www.velesin.ois.cz,  www.kicvelesin.cz

kino@kinovelesin.cz, Tel.: 380 331 003 + záz., Tel.+ Fax: 380 331 016
Nepro�lo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù.

  Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci
Povoleno  MkÈR E10951                                                       Výtisk zdarma
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Tel 732 237 254

 kompletní realizace
zahrad a mnoho dal�ích èinností v
zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).

Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
WEBOVÉ  STRÁNKY  Kulturního  a  informaèního
centra  mìsta  Vele�ín

Pøíjem  inzerce  a  pøíspìvkù  do  Vele�ínského
zpravodaje:
Kulturní  a  informaèní  centrum  mìsta  Vele�ín,
budova kina,
tel.: 380 331 003,
email: zpravodaj@kinovelesin.cz

  mikroregionu  Pomal�í:
www.pomalsi.cz

 � rezervace míst:
tel:  721 375 895 ( Lenka Faltová )
Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních
srazù

 � rezervace vstupenek online:
program.kinovelesin.cz,
tel.:380 33 10 03 kanceláø v budovì kina
mo�nost  rezervace  max.  4  vstupenek  z  jednoho
poèítaèe

Rezervace dal�ích prostor na pøedná�ky  a �kolení
salonek s interaktivní tabulí  (budova kina) sál kina
se  stolovou  úpravou  a  nejmodernìj�í  promítací
technikou,  i stolová úprava

  �  mo�nost    poøádání
komornìj�ích  pøedná�ek  (øadová  i  stolová  úprava
s promítacím zaøízením)
Kontakt:
Hana Rù�ièková  tel.:607 806 439,
Jar.Bartizal  tel.:725 919 382

V�ichni doufáme, �e se
situace s pandemií zaène
vylep�ovat a kulturní akce se
opìt v dohledné dobì obnoví.
A proto i v leto�ním roce
nabízíme dárkové poukázky
pro Va�e blízké a pøátele.
Èástka je libovolná, termín
také.

KIC Vele�ín

V  budovì Kina  probìhlo
�kolení zásahové jednotky
pod  vedením  velitele
jednotky na elektronickou
po�ární signalizaci (EPS)
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